








 تنبيه من مكتبة الشيوعيين العرب!

هذا الكتاب ليس من نسخ الصوت الشيوعي، بل من نسخ آخرين. وقد وجده    

  الصوت الشيوعي أثناء بحثه في اإلنترنت.

من أفكار شيوعية  مت مكتبة الشيوعيين العرب بتطهير هذا الُمؤلَّفقا   

 الدولة العظيمة. وقد تم انجاز ذلك من خالل: خروشوف المزيفة وأفكار شوفينية

 حذف ومسح كل الفقرات والمقاطع ذات العالقة؛ (1

 فقرات وما يقابلها في فهرس الكتاب؛ى التبديل عنوان احد (2

 –اعادة صياغة بعض الجمل والفقرات بما يجعلها متفقة مع النهج الماركسي  (3

 اللينيني؛

 .PDFبواسطة محرر ملفات  Sticky Noteاضافة مالحظات على شكل  (4

 لذا أقتضى التنويه.   

 الصوت الشيوعي
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الصوت الشيوعي
Sticky Note
هذا صحيح تماماً، فلا يجوز الإكتفاء بالعمل المسلح فقط ورفض استعمال باقي اشكال النضال الأخرى. لكن ينبغي التذكير بأن الأشكال الأخرى للنضال (غير النضال المسلح) ليست إلا أشكال مساعدة من النضال يجب أن يكون الهدف من إستعمالها التمهيد للعنف المسلح ودعمه بوصفه الشكل الرئيسي للنضال الشيوعي. وأي شيء غير ذلك هو انحراف عن النهج الماركسي اللينيني وخيانة للبلشفية. - ملاحظة الصوت الشيوعي











الصوت الشيوعي
Sticky Note
من الملائم هنا التذكير بأن الاشتراكية، كما صاغها ماركس وتبناها لينين وستالين، تمثل المرحلة الأولى للشيوعية، وبالتالي ضرورة خضوعها لقوانين شيوعية فقط. لكن الاشتراكية في النهج الماوي تمثل المرحلة الاتنتقالية بين الرأسمالية والشيوعية وبالتالي ضرورة خضوعها لقوانين مزدوجة "رأسمالية - شيوعية". - ملاحظة الصوت الشيوعي
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الصوت الشيوعي
Sticky Note
ان الطبقات والصراع الطبقي يستمران في المجتمع الاشتراكي، حيث تتكون عناصر رأسمالية جديدة في هذا المجتمع بصورة مستمرة متمثلةً بلصوص القطاع العام والمختلسين والمرتشين والموضفين الفاسدين اقتصادياً وادارياً والبيروقراطيين ... وبالتالي تستمر الحاجة لمواصلة الثورة تحث راية ديكتاتورية البروليتاريا. - ملاحظة الصوت الشيوعي









الصوت الشيوعي
Sticky Note
لن يتحقق ذلك إلا بولوج المرحلة العليا من الشيوعية، وليس قبل ذلك مطلقاً. - ملاحظة الصوت الشيوعي

الصوت الشيوعي
Sticky Note
لن يتحقق ذلك إلا بولوج المرحلة العليا من الشيوعية، وليس قبل ذلك مطلقاً. - ملاحظة الصوت الشيوعي



االشتراكیةال





الصوت الشيوعي
Sticky Note
لكي يكون معنى الكلام متطابقاً مع النهج الماركسي - اللينيني، يجب أن يكون المقصود بالشعب "العمال والفلاحون والجنود والمثقفين الثوريين" وليس كل الشعب كما ينادي بذلك خونة الاشتراكية من التحريفيين الذين يتنكرون للصراع الطبقي في منتصف طريق الثورة. - ملاحظة الصوت الشيوعي





البرولیتاریا









البرولیتاریا السوفیاتیة













االشتراكیةال










